
 

ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 21/09/2015 a 26/09/2015 

  
  1)COMUNHÃO(10 minutos) QUEBRA GELO - Escolha um de seus auxiliares para fazer o “Quebra Gelo”.  
Pedaços de papel e canetas. Peça para cada um escrever no pedaço de papel algo que desejaria fazer antes morrer. Depois que 
cada um escrever, peça que eles troquem um com o outro os seus papéis. Depois peça para cada um falar algo que venha ajudar o 
outro sobre aquele desejo colocado no papel. 
 
  2)ADORAÇÃO(5 minutos) - Escolha um cântico. Não deixe de levar o CD e a letra da música para distribuir.    
 
  3)ESTUDO(35 minutos)-    Sobre as ÚLTIMAS COISAS    (Pr. Cícero Neto)     Texto:  1 Tessalonicenses 4:13-18 
Quando você se depara com um assunto sobre as últimas coisas o que logo você pensa?  
O que você acha daquela expressão “a esperança é a última que morre”? 

a)  (v13) O Cristão tem esperança: Quem é verdadeiramente de Cristo sabe que a sua principal esperança não morre, mas se  
concretiza no céu. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Altíssimo, estava ensinando os irmãos tessalonicenses com o propósito de que 
eles não ficassem tristes por aqueles que já haviam morrido em Cristo, o que era comum entre o povo daquela época, mas que 
também é comum entre nós. Eles se entristeciam porque não tinham esperança, mas o cristão tem esperança. 
Qual é a principal esperança do cristão? 
Esperamos Cristo voltar e nos buscar, a sua verdadeira igreja,e então iremos encontrar o Todo Poderoso Deus, para com Ele para 
sempre vivermos no céu. Então precisamos nos alegrar por aqueles que já estão lá e levar com alegria esta esperança àqueles que 
ainda não a têm. 

b) (v14-15) 2º Vinda de Cristo: O verso 14 fala sobre a ressurreição. É simples, se tivermos entregado nossas almas ao Senhor  

Jesus, o qual morreu e ressuscitou e agora vive para todo sempre, então poderemos esperar para nós o mesmo destino (ICo 15:32-

36,42). Os cristãos serão ressuscitados e receberão um novo corpo glorificado quando Cristo retornar. Neste estado intermediário 

entre a morte do cristão e o retorno de Cristo, os cristãos não entram em um sono da alma ou ficam e um purgatório pagando pelos 

seus pecados, mas já gozam da presença de Deus, bem como aqueles que morreram sem Cristo já estão sofrendo no inferno e sem 

volta (Lc16:19-31). 

O verso 15 enfatiza o momento mais esperado para os crentes em Jesus Cristo, o dia em que Ele vai voltar para buscar sua Igreja, 

como antes Deus já havia prometido (At 1:10-11). Isto é uma certeza tão absoluta, que neste verso, Paulo declara que esperava estar 

vivo nesta 2º vinda de Cristo. 

Como seria seu dia, se você soubesse que Jesus voltaria este mês ou este ano? 

c)  (v 16-17) O Céu: Se você tivesse que descrever o céu, como você faria?   O verso 16 dá a entender que todos os homens  

vão saber deste evento em que Jesus volta para resgatar os seus. Um momento onde todos vão reconhecer o senhorio de Cristo, 

como diz a Bíblia: “...todo joelho se _____________ e toda língua ____________________que Jesus Cristo é o ______________, 

para _______________de Deus.” (Fl 2:9-11). Então aqueles que se entregaram a Cristo se encontraram com Ele e viverão 

eternamente com o Senhor. Isto é o céu! 

Muito se discute a respeito do que é o céu, o que têm e o que não tem lá, como vai ser e tantas conjecturas e especulações existem, 

mas uma coisa a Bíblia deixa clara e esta é suficiente para aquele que ama a Deus. O céu é um lugar onde o cristão gozará da 

presença perfeita de Deus, pois só lá isto é possível, visto que o cristão receberá um corpo glorificado, livre da contaminação do 

pecado que agride a Deus (ICo 15:51-57). Aquele que creu em Cristo e se entregou a Ele viverá eternamente com o Todo Poderoso 

(Ap 21:1-3). 

 

Conclusão: (v 18) Consolai-vos uns aos outros: conhecer estas verdades sobre as últimas coisas serve para consolo e 

encorajamento mútuo entre os que são de Cristo e não para discussões e medo. Para isto, inclusive, o apocalipse foi escrito. Não 

para promover debates sobre o fim do mundo e nem para colocar medo nas pessoas, mas para confortar e estimular a Igreja que 

estava sofrendo perseguição a permanecer fiel a Cristo (Ap 2:7,11,17,26-29; 3:5-6, 12-13, 21-22). Agora, aqueles que não tem Cristo, 

realmente precisam ter medo das últimas coisas, pois o céu é pra quem se converteu a Cristo. 

 
 4)DESAFIO (5 minutos) - Você está preparado para a volta de Cristo?  Pergunte se alguém deseja se entregar a Cristo 

para vir a estar preparado para o dia de seu encontro com Ele. 
 
   5) MOMENTO DE ORAÇÃO (10 minutos) - Compartilhamento de pedidos e agradecimentos. Faça um amigo oculto (um 

orando pelas necessidades do outro). Lembrar de orar pela: Multiplicação da célula e Novos lares anfitriões.  
 
    6) LEMBRETE -   Dia 01/12/2015 - terça- feira as células não se reunirão nas casas, faremos a CELEBRAÇÃO DAS CÉLULAS  

na Igreja às 19:30 horas. Incentive a sua célula a levar muitos visitantes, principalmente os não crentes. 


